اختالل اسکیسوافکتیو
مومًعاٍ وشایوٍ َاای ي عال ا


اکی ياروا ي یااتالل دي

ديرٌ َاای ا ا ااا ر واارخو ي ریً ااا ي اای ديرٌ
َی ا ا اسردگا .

داريَای تىظیم کىىدذٌ للد

(درصاًر يجاًد عال ا

ریً ا ):



یتالل در عملکرد غلا ي جتمیعا

مثاال لیتاای  ،کیربیماایاپیه  ،دپاایکیه  ،ااد

یااتالل ااکی ي اکتیً ویمیاادٌ مااا ااًد  .عال اا



مشکل در ر یدگا بٍ بُد ت اردو

مربااًب بااٍ ااکی ياروا ي یااتالال یل ااا ممکااه



ي لپر ي

قطباااا (ديرٌ َااای ا ا ریً اااا ي اساااردگا )

ت َم مین بی َ ی بٍ کل متىیيب ظیَر یبد.
عالئددم الددتالا ایددکیشياوکتیً ممکدده ایددت اس
بیماری بٍ بیمار دیگز متفايت می باشذ.

ک د ته بٍ طر ایین

علت بیماری :
علت صلا بیمیرو وی ىییتٍ ما بی د.
ماای مومًعااٍ عً ماال ا اار مااا ً وىااد ااارد ر مسااتالد بااتال بااٍ
بیمیرو گرد ود:
ير ثت
مً د یمیی ا مغ و
یتالل در ر د مغ

َذیان  :بایير للاط کاٍ بیمایر باٍ آن بایير صار ر ماا
کىااد ي ااه باایير صااالی پااب ر ویساات يباای مًقالیاات
ارَىگا ارد وی مىی ب وما بی د.
تددًَم  :ااىیدن صااد ا کااٍ طر ایااین آن صااد ر
ومااا ااىًود ي اای د اادن
وما بیىىد.

اایي رو کااٍ د گاار ن آن ر

درمان :
 )1درمان داريیی
داريَای ضذ جىًن:
مثل ر سپر دين  ،الو پیه َ ،یلًپر ديل  ،کلًا پیه

 )2الکتزيشًک درماوی :
عبًر جر ین لکتر کاا یییاا ا ار بیمایر کاٍ
مىور بٍ غییر

یمیی ا در مغ ما ًد.

 )3ريان درماوی :
باار و درب بُتاار بیماایرو ي اایدگیرو مُاایر
َیو جد د در محیط کیر ي در اودگا
 )4لاوًادٌ درماوی ي گزيٌ درماوی :
بر و جلًگیرو ا مىا يو ادن اارد ا جتمای
ي صااحبت کااردن در مااًرد مشااکال رياماارٌ
يآگیَا ییوً دٌ َی ا میَیت يعال بیمیرو

راههای کنترل بیماری :
يقتا کٍ حسای

شخصی را کٍ بتًاوذ اس شدما ممایدت کىدذ بدزای

ماا کىیادطرا اکار امی باٍ اوادگا

لًد اوتخاب کىیذ :بار و ایاگیرو بُتار بای بیمایرو

ي محیط طر اتین غییر کردٌ ت

یًد بی د گر ن صحبت کىید.

يقتا طر ایین بٍ امی ماا گً ىاد کاٍ راتیر این غییار

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی استان آذربایجان غربی
مرکز آموزشی ودرمانی رازی ارومیه

کردٌ ت .
يقتا می ع ابا ای لمگایه َساتید يلاا علات آن ر
وما د وید.

اختالل اسکیسوافکتیو
دفتر بهبود کیفیت
زمستان 5931

مااید د ريَاایو یااًد ر طبااپ وااً پ ااک  ،م اار
کىید.

منبع :

در صااًر بااريا عال ا ا اار بااٍ پ ااک یااًد مر جالااٍ
ارمی ید:

ريمیٍ  :جیدٌ لمی

WWW. Mayoclinic.org
– بیمیر تین ر او

لیه 22922722 :

.

